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Buscopan Forte, 20 mg tabletki powlekane, 10 szt
 

Cena: 13,94 zł

Opis słownikowy

Marka BUSCOPAN

Postać tabletki

Producent Boehringer Ingelheim

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Buscopan Forte, 20 mg tabletki powlekane, 10 szt

Opis

Hioscyny butylobromek, substancja czynna leku Buscopan Forte, jest ?rodkiem rozkurczowym.

Sk?ad

Substancj? czynn? leku jest hioscyny butylobromek.

Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini

butylbromidum).

Pozosta?e sk?adniki leku to: powidon K25, laktoza jednowodna, celuloza

mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (do tabletkowania bezpo?redniego), magnezu

stearynian. Otoczka: Opadry II White 85C18490 (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu
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dwutlenek, lecytyna, makrogol).

Dawkowanie

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta

lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty.

W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub ¡farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku u doros?ych i dzieci powy?ej 12 lat to 1 do 5 razy na

dob? po 1 tabletce powlekanej.

Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c p?ynem.

Nie nale?y stosowa? leku Buscopan Forte d?u?ej ni? 3 dni bez porady lekarza. Je?li

pacjent musi stosowa? Buscopan Forte bez przerwy lub przez d?u?szy czas, nale?y

skontaktowa? si? z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwo?ci.

Dzia?anie

?rodki rozkurczowe zmniejszaj? skurcze mi??ni g?adkich narz?dów wewn?trznych

jamy brzusznej -w obr?bie przewodu pokarmowego, dróg ?ó?ciowych, uk?adu

moczowego oraz dróg rodnych kobiet, co ?agodzi ból.

Stosuje si? je w ?agodzeniu bólów kolkowych, tj. bólów w obr?bie jamy brzusznej

wywodz?cych si? ze wspomnianych narz?dów wewn?trznych, których intensywno??

nasila si? i (lub) s?abnie i trudno okre?li? ich dok?adn? lokalizacj?.
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Wskazania

Buscopan mo?na stosowa? w stanach skurczowych mi??ni g?adkich przewodu

pokarmowego (w zaburzeniach czynno?ciowych w obr?bie przewodu pokarmowego,

bolesnych skurczach ?o??dka, kolce jelitowej, zespole jelita dra?liwego), w stanach

skurczowych i dyskinezji dróg ?ó?ciowych (w zaburzeniach czynno?ciowych w obr?bie

dróg ?ó?ciowych, ostrym bólu w drogach ?ó?ciowych, kolce ?ó?ciowej), w stanach

skurczowych w obr?bie uk?adu moczowo-p?ciowego (w bolesnym miesi?czkowaniu,

kolce nerkowej, stanach skurczowych zwi?zanych z kamic? moczowodow?).

Przeciwwskazania

Nie stosowa? leku Buscopan Forte je?eli u pacjenta stwierdzono uczulenie

(nadwra?liwo??) na hioscyny butyiobromek lub na którykolwiek z pozosta?ych

sk?adników leku;

u pacjentów z nu?liwo?ci? mi??ni (myasthenia gravis) - chorob? charakteryzuj?c?

si? znacznym os?abieniem mi??ni, a nawet niemo?liwo?ci? poruszania si?;

u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon - znaczne

poszerzenie jelita grubego);

je?li u pacjenta wyst?puje nietolerancja niektórych cukrów, poniewa? produkt

zawiera laktoz?

 

Dzia?ania niepo??dane
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Jak ka?dy lek. Buscopan Forte mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie

u ka?dego one wyst?pi?.

Wiele z wymienionych poni?ej dzia?a? niepo??danych wynika z dzia?ania

antycholinergicznego leku. S? one zwykle ?agodne i przemijaj?ce.

Ponadto zanotowano nast?puj?ce dzia?ania niepo??dane:

Niezbyt cz?sto (wyst?puj? rzadziej ni? u 1 na 100 pacjentów, ale cz??ciej ni? u 1

na 1000 pacjentów); szybkie bicie serca, sucho?? w jamie ustnej, zmniejszenie

wydzielania potu, reakcje skórne (pokrzywka, ?wi?d)

Rzadko (wyst?puj? rzadziej ni? u 1 na 1000 pacjentów, ale cz??ciej ni? u 1 na 10

000 pacjentów); zatrzymanie moczu

Cz?sto?? nieznana (cz?sto?? nie mo?e by? okre?lona na podstawie dost?pnych

danych): wstrz?s anafilaktyczny (nag?a i ci??ka reakcja alergiczna

charakteryzuj?ca si? trudno?ciami w oddychaniu, zapa?ci? kr??eniow? i nag?ym

obrz?kiem), reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburze? oddychania, reakcje

skórne (wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje nadwra?liwo?ci

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci

Buscopan Forte zawiera laktoz? Jedna tabletka powlekana 20 mg zawiera 138,5 mg

laktozy jednowodnej, co w przypadku maksymalnej zalecanej dawki dobowej

odpowiada 692,5 mg laktozy jednowodnej. Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta

nietolerancj? niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed

przyj?ciem leku.
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Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje

przyjmowa?.

Ci??a i karmienie piersi?

Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza, ?e mo?e by? w ci??y lub

gdy planuje mie? dziecko, powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed

zastosowaniem tego leku.
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